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REGULAMIN REKRUTACJI 

do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie 
na rok szkolny 2020/2021 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, 

placówek (Dz. U. z 2019 r., poz. 1737). 

4. Zarządzenie Nr 8 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie rekrutacji 

uczniów do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020. 

5. Uchwała nr XXV/713/2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie 

składania wniosków o przyjęcie do publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez 

m.st. Warszawę. 

I. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE 
 

§1 
 

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia 

w Warszawie i nie stanowi podstawy do ubiegania się o przyjęcie do innych szkół. 
 

§2 
 

1. W roku szkolnym 2020/2021 dla absolwentów szkół ponadpodstawowych tworzy się następujące klasy: 
 

Klasa 1A („politologiczno – dziennikarska”) 

przedmioty rozszerzone drugi język obcy nowożytny przedmioty dodatkowe 

język angielski 

wiedza o społeczeństwie 

historia 

język niemiecki  

lub  

język francuski 

media w praktyce 

koło debatanckie 

 

Klasa 1B („teatralno – filmowa”) 

przedmioty rozszerzone drugi język obcy nowożytny przedmioty dodatkowe 

język polski 

wiedza o społeczeństwie 

język angielski 

język niemiecki  

lub  

język francuski 

zajęcia teatralno - filmowe 

 

Klasa 1C („medyczna”) 

przedmioty rozszerzone drugi język obcy nowożytny przedmioty dodatkowe 

matematyka 

biologia 

chemia 

język niemiecki  

lub  

język rosyjski 

biologia w praktyce 

język angielski w medycynie 

 

Klasa 1D (ekonomiczna) 

przedmioty rozszerzone drugi język obcy nowożytny przedmioty dodatkowe 

matematyka 

geografia 

język angielski 

język niemiecki  

lub  

język hiszpański 

język angielski w biznesie 

geografia ekonomiczna 

 

2.  W rekrutacji do klas pierwszych mogą brać udział uczniowie klas VIII szkół ponapodstawowych, którzy 

spełniają warunki określone w powołanym na wstępie rozporządzeniu.  

 
 

§3 
 

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klas pierwszych dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję 

Rekrutacyjną i wyznacza jej przewodniczącego. 

2. Szkolna Komisja Rekrutacyjna: 

a. podaje informacje o warunkach rekrutacji, 
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b. przeprowadza postępowanie rekrutacyjne zgodnie z kryteriami i warunkami określonymi w regulaminie, 

c. ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia i niezakwalifikowanych do przyjęcia, 

d. ogłasza listę kandydatów przyjętych do szkoły, 

e. podaje informację o wolnych miejscach w szkole, 

f. sporządza i podpisuje protokoły z kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego. 

3. W skład szkolnej Komisji Rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi 

co najmniej 3 nauczycieli. 

4. Prace komisji rekrutacyjnej mogą być prowadzone, jeśli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 

2/3 osób wchodzących w skład komisji. 

5. Dyrektor Szkoły może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmian osoby wyznaczonej 

na przewodniczącego komisji. 

6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nie ujawniania informacji o przebiegu 

posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 

§4 
 

1. W rekrutacji do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie kandydat może 

uzyskać maksymalnie 200 punktów.  

Na sumę 200 pkt składa się: 

a. 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki 

szkoły podstawowej.  

 Szczegółowe wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu: języka 

polskiego i matematyki należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,35; 

 z języka obcego nowożytnego należy przeliczać na punkty przyjmując współczynnik 0,3.; 
 

b. 100 punktów – za osiągnięcia edukacyjne wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

z czterech przedmiotów – języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

ustalonych przez Dyrektora Szkoły w zależności od kierunku kształcenia:  

Oddział Przedmioty punktowane 

1a 
język polski, matematyka, historia,  

obowiązkowy język obcy (obowiązuje ocena wyższa) 

1b 
język polski, matematyka, historia,  

obowiązkowy język obcy (obowiązuje ocena wyższa) 

1c 
język polski, matematyka, biologia, obowiązkowy język obcy (obowiązuje ocena 

wyższa) 

1d 
język polski, matematyka, geografia,  

obowiązkowy język obcy (obowiązuje ocena wyższa) 

 

oraz za inne osiągnięcia nauczania wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. 
 

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki  i dwóch wybranych przedmiotów 

w zależności od kierunku kształcenia: 
 

Ocena Ilość punktów 

celujący 18 punktów 

bardzo dobry 17 punktów 

dobry 14 punktów 

dostateczny 8 punktów 

dopuszczający 2 punkty 
 

 

2. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów, 

3. Sposób przeliczania punktów za osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły 

podstawowej: 
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1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez 

kuratorów oświaty: 

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów, 

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów; 

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim 

albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim: 

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty, 

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty; 

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez 

kuratora oświaty: 

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 

5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów, 

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty 

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim 

lub wojewódzkim:  

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów, 

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych 

ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów, 

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów, 

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty, 

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem 

nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty, 

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 3.(1- 4), artystycznych 

lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, 

na szczeblu: 

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty, 

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty, 

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty, 

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt. 

4. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, 

artystycznych i sportowych, o których mowa powyżej, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe 

osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania 

za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.  
5. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza 

w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.  
6. Aby za osiągnięcie kandydat otrzymał punkty musi ono zostać wpisane na świadectwo ukończenia szkoły 

podstawowej. O wpisie osiągnięć na świadectwo decyduje dyrektor szkoły podstawowej. 

7.1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, przelicza się 

na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie 
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ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:  

1) języka polskiego i matematyki ocenę:  

a) celującą – przyznaje się po 35 punktów,  

b) bardzo dobrą – przyznaje się po 30 punktów,  

c) dobrą – przyznaje się po 25 punktów,  

d) dostateczną – przyznaje się po 15 punktów,  

e) dopuszczającą – przyznaje się po 10 punktów;  

2) języka obcego nowożytnego ocenę: 

a) celującą – przyznaje się 30 punktów,  

b) bardzo dobrą – przyznaje się 25 punktów,  

c) dobrą – przyznaje się 20 punktów,  

d) dostateczną – przyznaje się 10 punktów,  

e) dopuszczającą – przyznaje się 5 punktów.   

7.2 W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu danego przedmiotu 

objętego egzaminem ósmoklasisty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1,pkt.7.1 oceny 

wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego 

przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie. 

7.3. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z języka obcego 

nowożytnego, przelicza się na punkty, wyższą ocenę z języka obcego nowożytnego spośród wymienionych na 

świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z pkt.7.1.2) 

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu 

wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy 

programowej szkoły podstawowej z co najmniej jednego przedmiotu, są przyjmowani w pierwszej kolejności 

do szkoły jeśli posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

9. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;  

2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki 

oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod 

uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału;  

3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;  

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:  

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 

artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej 

na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,  

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności 

w formie wolontariatu; 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, 

na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, 

ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi 

opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 

11. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego 

lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie 

postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1) wielodzietność rodziny kandydata;  

2) niepełnosprawność kandydata;  

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;  

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

12. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz 

informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do publicznej szkoły. 

13. Szkolna Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do publicznej szkoły jeżeli wyniku postępowania 
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rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.  

14. Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę 

kandydatów nieprzyjętych do liceum. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów 

nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 

15. Listy o których mowa w punkcie  12 i 14, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie 

w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

16. Liczbę przyjętych kandydatów określa Dyrektor Liceum w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. 
 

II. WYMAGANE DOKUMENTY 
 

§5 
 

Kandydaci składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty: 

a. kwestionariusz - podanie potwierdzone podpisem kandydata oraz prawnego opiekuna, 

b. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 

oraz oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach 

egzaminu ósmoklasisty, 

c. kartę zdrowia, 

d. 3 fotografie (podpisane: imię i nazwisko), 

e. zaświadczenia z konkursów, opinia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub publicznej 

poradni specjalistycznej. 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły są zobowiązani do zapoznania się z dokumentami 

regulującymi działalność szkoły (Statut, w tym WSO), a z chwilą przyjęcia do szkoły do ich przestrzegania. 

W przypadku elektronicznego wspomagania rekrutacji: 

a. kandydat składając dokumenty określa pozycję swoich preferencji przyjęcia do danego oddziału, 

b. każdy kandydat zostaje przydzielony tylko do jednego z preferowanych oddziałów, 

c. jeżeli kandydat uzyskał liczbę punktów uprawniającą go do przyjęcia do większej liczby oddziałów- zostaje 

on przydzielony do tego i tylko tego oddziału, który określił jako najbardziej przez niego preferowany, 

d. kandydat, który zostaje zakwalifikowany do przyjęcia do oddziału, nie będzie zamieszczony na listach 

przyjęcia do oddziałów o niższych preferencjach, choćby spełniał kryteria przyjęć do tych oddziałów. 
 

III. TERMINARZ REKRUTACJI 
 

§6 
 

Na podstawie zarządzenia Mazowieckiego Kuratora Oświaty ustala się następujące czynności i terminarz 

rekrutacji kandydatów: 

1. Składanie dokumentów (kwestionariusz-podanie): 

a. od 11 maja 2020 r. od godz. 9
00

 do 23 czerwca 2020 r. do godz. 15
00

: kandydaci składają w sekretariacie 

szkoły następujące dokumenty:  

a. wydrukowany i podpisany wniosek z systemu elektronicznego wspomagania rekrutacji, jeśli wybrany 

oddział CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia jest pierwszym na liście preferencji, 

b. dokumenty potwierdzające spełnianie dodatkowych warunków i kryteriów branych pod uwagę w 

postępowaniu rekrutacyjnym (tzw. kryteria społeczne zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty). 

2. Od 26 czerwca 2020 r. od godz. 9
00 

 do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15
00

 kandydaci uzupełniają wniosek 

o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię 

zaświadczenia o wynikach sprawdzianu ósmoklasisty, poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację: 

„Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły o średnicy 36 mm oraz pieczęć imienną 

dyrektora szkoły i podpis dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby. 

3. Do 10 lipca 2020 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone 

dokumenty, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 

150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe. 

4. 13 lipca 2020 r. o godz. 12
00 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza list kandydatów zakwalifikowanych 

i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności 

alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą 

liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.  
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5. Od 13 lipca 2020 r. od godz. 9
00

 do 20 lipca do godz. 15
00

 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów 

zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w szkole 

składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach 

egzaminu ósmoklasisty.  

6. 21 lipca 2020 r. o godz. 14
00

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych do szkoły oraz kandydatów nieprzyjętych do szkoły (zawierające imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej). 

7. Do 28 lipca 2020 r. rodzica kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
 

Rekrutacja uzupełniająca: 

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami,  

od 22 lipca 2020 r. od godz. 9
00

 do 27 lipca 2020 r. do godz. 15
00 

na wolne miejsca
 
kandydaci składają: 

a. wnioski o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków/kryteriów 

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

9. Do 14 sierpnia 2020 r. Szkolna Komisja Rekrutacyjna weryfikuje wnioski o przyjęcie do szkoły i inne 

złożone dokumenty, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy 

prawo oświatowe. 

10. 17 sierpnia 2020 r. o godz. 12
00

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna ogłasza list kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

11. Od 17 sierpnia 2020 r. od godz. 9
00

 do 21 sierpnia 2020 r. do godz. 15
00

, kandydaci umieszczeni na 

listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole 

w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia 

o wynikach egzaminu w ostatnim roku szkoły podstawowej. 

12. 24 sierpnia 2020 r. o godz. 14
00

 Szkolna Komisja Rekrutacyjna podaje do wiadomości listy kandydatów 

przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę uczęszczania do wybranej szkoły i kandydatów nieprzyjętych 

do szkoły zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, a także 

informację o ewentualnej liczbie wolnych miejsc i najniższej liczbie punktów uprawniających do przyjęcia. 

13. Do 31 sierpnia 2020 r. rodzica kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  
 

IV.PROCEDURY ODWOŁANIA 
 

§7 
 

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, 

rodzic kandydata może wystąpić do Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie 

uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia 

w Warszawie. 

2. Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w terminie 5 dni od dnia 

wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o uzasadnienie. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, 

w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał 

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

3. Rodzic kandydata, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia, może wnieść do dyrektora odwołanie 

od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej. 

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego. 
 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Warszawa, dnia 28 lutego 2020 r.       Teresa Wesołowska  
          Dyrektor  CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kuronia w Warszawie 


